Vriendjes voor altijd
De leukste liedjes uit Sesamstraat
met muziek van Henny Vrienten
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Vriendjes voor altijd
Ienie:

Tommie, zijn wij vriendjes?

Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes

Tommie:

We spelen toch samen!

raken elkaar nooit, nooit meer kwijt

Ienie:

Ja, dat weet ik wel, maar...

Wij zijn echt vriendjes

zijn wij echt vriendjes?

drie dikke vriendjes

Tommie:

Ja, eh, ik dacht van wel eigenlijk...

ja, wij zijn vrienden voor altijd!

Tommie:

lk hoor bij jou en jij hoort bij mij

Frank:

Ienie:

Als jij moet lachen, dan ben ik blij

Tommie:

Als jij moet huilen,

Pino, zak eens even door je knieën.
Ik maak een foto, van jullie drieën

Ienie:

dan huil jij mee

Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes

Samen:

Wij blijven altijd samen met z’n twee!

raken elkaar nooit, nooit meer kwijt
Wij zijn echt vriendjes,

Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes

drie dikke vriendjes

raken elkaar nooit, nooit meer kwijt

Ja, wij zijn vriendjes voor altijd!

Wij zijn echt vriendjes,
twee dikke vriendjes
Ja wij zijn vriendjes voor altijd!
Pino:

En ikke dan, hé Tommie, hé Ienie,
en ikke dan?

Pino:

Als jullie huilen, heb ik verdriet. Als jullie
jokken dan klik ik niet. Als jullie spelen

Tommie:

Dan speel jij mee

Pino:

nou zie je wel

Ienie:

Als wij iets delen

Tommie:

Deel jij mee

Ienie:

ja, dat is waar

Pino:

Als jullie lachen ben ik ook blij

Tommie/Ienie: Dat klopt, Pino
Pino, je hoort erbij!

6
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Ridder Tommie
Ik ben ridder Tommie, Pino haal eens vlug m’n paard

Bind de paarden aan de bomen

Ik ben ridder Tommie, breng m’n schild en pak m’n zwaard

Eerst wat ranja voor de dorst

We gaan een heel eind rijden dwars door een zandwoestijn

Dat je dat hebt meegenomen

Ik ga de prinses bevrijden jij mag m’n schildknaap zijn

Hier is nog een broodje worst

Ridder Tommie, ridder Tommie en Pino,

Ienie: Help, help ridder Tommie help

zijn eeuwig trouwe knecht

Ridder Tommie, ridder Tommie en Pino,

Ridder Tommie, ridder Tommie

zijn eeuwig trouwe knecht

Ze gaan hun eigen gang

Ridder Tommie, ridder Tommie

Ze zijn voor niemand bang, want ze winnen elk gevecht

Een ridder vecht niet graag met een hallef lege maag,
want dan vecht je veel te slecht

Ienie: Help, Help
Ienie: Nou ja, zeg! Wat een ridders!!
Ze wordt bewaakt door slangen ergens in een eng kasteel

Geen mens komt me bevrijden

Een reus houdt haar gevangen. Ze is bang en huilt heel veel

Ik moet het zelf weer doen

De weg is hier wel slecht hoor. Ik krijg dorst van al dat zand

Als Tommie aan komt rijden maakt hij kennis

Maar daar heb je een knecht voor.

met m’n schoen!

Kijk, ik heb een picknickmand
Wat een verwend nest!
Ienie: Help, help, help

En zo ongeduldig
Ik ben blij, dat ik haar niet gered heb
Hoef je ook niet met haar te trouwen
Ienie: Nepridders!
Ridder Tommie, ridder Tommie en Pino,
zijn eeuwig trouwe knecht
Ridder Tommie, ridder Tommie
Ze gaan hun eigen gang.
Ze zijn voor niemand bang, want ze winnen elk gevecht
Hé Pino, kijk nou, het schoentje van Assepoester.
Kom op, we gaan haar zoeken

7
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Lief lieveheersbeestje
Lief lieveheersbeestje

Lief lieveheersbeestje

Hoe oud ben jij

Wat ben ik blij

Laat me eens kijken

Als je weer jarig bent

Kom eens wat dichterbij

Krijg je jij stip erbij

Kruip maar op m’n hand dan tel ik vlug

Dus als je in mijn tuin een jaartje wacht

De stippen op je kleine rooie rug

Dan tel ik op je ruggetje tot acht

Een, twee

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht

Hee, werk ‘s mee
Drie, vier
Toe, blijf ‘s hier
Vijf zes
Ho nou’s even
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven

Pino

Lief lieveheersbeestje
Jij bent zo klein
Heb ik wel goed geteld
Hoe kan jij zeven zijn
Kijk maar niet zo bang, het doet geen zeer
Ik tel gewoon je stippen nog een keer
Een, twee
Hee, help ‘s mee
Drie, vier
Gek kriebeldier
Vijf, zes
Stop nou ‘s even
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
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Onder mijn bed
Onder mijn bed, onder mijn bed,

Ik wacht op mijn moeder

ligt een groene krokodil

die de gordijnen sluit

Hij wacht, hij wacht, de hele nacht

Ze geeft mij straks een kusje

Stttt...

en doet het licht dan uit, ja

Onopvallend en heel stil
(stil, stil ,stil)

Onder mijn bed, onder mijn bed,
ligt een groene krokodil

Ik poets eerst mijn tanden

Hij wacht, hij wacht, de hele nacht

en moet ook nog een plas

Sstt...

Dan hol ik naar mijn kamer

Onopvallend en heel stil

en spring op mijn matras

(stil, stil ,stil)

Onder mijn bed, onder mijn bed,

Ik probeer te slapen

ligt een groene krokodil

maar het lukt niet want,

Hij wacht, hij wacht, de hele nacht

waar is toch mijn knuffel?

Sttt..

Ik grabbel met mijn hand...

Onopvallend en heel stil
(stil, stil ,stil)

Onder mijn bed, onder mijn bed,
ligt een groene krokodil.
Hij wacht, hij wacht, de hele nacht
Omdat hij bij mij slapen wil
Kom maar lekker bij me
Lieve zachte Krook
Heb je me gemist?
Ik jou ook!

Tommie
9
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Heksenlied
Zes heksen bij elkaar

Vier heksen bij elkaar...

Twee heksen bij elkaar...

maken een heel vreemd soepje

maken een heel vreemd soepje

maken een heel vreemd

klaar

klaar

soepje klaar

Ze dansen om de ketel,

Ze dansen om de ketel,

Ze dansen om de ketel,

maar wat een pech:

maar wat een pech:

maar wat een pech:

Floep!

Eéntje neemt een slok...

Eéntje neemt een slok...

Nou is ze weg

Floep!

Floep!

Nou is ze weg

Nou is ze weg

Knekel met kandij!

‘Spinnekop met spruitjes!

‘Spinnekop met spruitjes!

Die soep is nog niet goed

Knekel met kandij!

Knekel met kandij!

We doen er nog wat bij.’

Die soep is nog niet goed.

Die soep is nog niet goed

‘Een verse regenwurm...’

We doen er nog wat bij.’

Ik doe er nog wat bij.’

‘Wrattenschraapsel.’

‘Beetje voetschimmel.’

maken een heel vreemd soepje

Drie heksen bij elkaar...

Een heksje, heel gemeen

klaar

maken een heel vreemd soepje

Ze dansen om de ketel,

klaar

‘Ha! De soep is nu voor mij alleen!’

maar wat een pech:

Ze dansen om de ketel,

Ze danst om de ketel,

maar wat een pech:

maar lacht te vlug, want daar zijn...

Floep!

Eéntje neemt een slok...

Floep!

Nou is ze weg

Floep!

de anderen weer terug

Eéntje neemt een slok...

‘Spinnekop met spruitjes!

Vijf heksen bij elkaar...

Eéntje neemt een slok...

Nou is ze weg
‘Spinnekop met spruitjes!

‘Spinnekop met spruitjes!

Knekel met kandij!

‘Spinnekop met spruitjes!

Knekel met kandij!

Die soep is nog niet goed

Knekel met kandij!

Wat een goeie soep!

We doen er nog wat bij.’

Die soep is nog niet goed

Daar hoeft niks meer bij!’

‘Een groene snottebel.’

We doen er nog wat bij.’
‘Een paar konijnenkeuteltjes.’

Frank
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Aadje Piraatje: Zwemles
Aadje Piraatje kon nog niet zwemmen

Plotseling stak er een vin uit het water

Dus gooide z’n vader een werphengel uit

‘Haaien, kijk uit!’ schreeuwde Goof-zonder-oog

Aadje Piraatje hing aan het haakje

Eén grote haai rook aan Aadje z’n tenen

En vader Piraat riep luid:

En Aadje die piepte heel hoog:

Intrekken, wijd en sluit

Intrekken, wijd en sluit

En een rondje met je armen

En een rondje met m’n armen

Dan spuit je vooruit

Dan spuit ik vooruit

Alle piraten stonden te kijken

Aadje vloog door ’t water en geen haai die hield hem bij

Jan-zonder-hand deed de armen mooi voor

Hij kreeg meteen diploma A en iedereen was blij

Joop-houten-poot demonstreerde de beenslag

’s Avonds was het feest aan boord met rum en ossenworst

En iedereen riep in koor:

en alle piraten zongen de hele nacht uit volle borst:

Intrekken, wijd en sluit

Intrekken, wijd en sluit

En een rondje met je armen

En wat haaien bij je billen

Dan spuit je vooruit

Dan spuit je vooruit

Aart
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